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 :چکیده

 دیوان اشعار است، قرن سیزدهم گمنام جمله شاعران عارف از غفاری،مشرقی حسین  محمدمیرزا 

. درباره شاعر است اپ نرسیدهچبخطی است و  صورت نسخههنوز ب که بیت دارد هزارسه احدودوی 

 ملأکمی ت با. مطلبی درباره وی نیامده است ها نیزحتی در تذکره دست نیستدراطالعات چندانی 

از شاعران سبک شاعران معاصرش  چون دیگر نیز که او برد میتوان پی مشرقی شعردیوان  در

 بیشترهای ادبی و فکری درسطح زبانی به سبک خراسانی و ازجنبه این میان درکه  استبازگشت 

کوشیده برخی مضامین و اوزان شعری و دلیل  همینبو  داشتهتوجه و بویژه حافظ به سبک عراقی

نه  و عنوان ابزاری برای بیان اعتقاداتب را شعر ،یمشرق. ببرد کاروی را ب خاص ات وترکیباتحتی لغ

 خودنمایی با فروشی ودنبال فضلب، خود ۀدورهمبرخالف شاعران و  گیردکار میاحساسات ب انتقال

 تتشبیها هایی زودیاب چونآرایه روان وو  ساده یزبانبلکه  ،ف نیستمتکلّ تاب و الفاظ پرآب و

 سازی،، ترکیبترکیبات عربی ها وواژه و ها. کاربرد شکل کهن واژهرا برمیگزیندو گاه استعاره حسی 

از  جناستکرار و یژه های ادبی بوآرایه استفاده از واحادیث  آیات و و تضمین اقتباس، تصویرآفرینی

آن  ده است، بر، که نگارنده را که دیوان اشعار وی را تصحیح کرستویژگیهای چشمگیر سبک او

شناسی شعر او را میدارد تا برای اولین بار در این مقاله ضمن معرفی اجمالی شاعر، ویژگیهای سبک

 نیز تبیین کند.

 : کلمات کلیدی

 . ، ویژگیهای ادبی و ویژگیهای فکریویژگیهای زبانی، اشعار شناسیسبک، غفاری مشرقی
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 مقدمه

عران عارف قرن سیزدهم و پیرو سبک بازگشت میرزا محمد حسین مشرقی غفاری؛ از جمله شا

است. هرچند بعضی از صاحبنظران، دورۀ بازگشت را سبکی مستقل نمیدانند؛ اما باید اذعان کرد که 

ـ کریاین دوره خود، سبب تغییرات و تحوالتی در تاریخ ادبیات ایران شده و توانسته است جریان ف

)پژوهشی در سبک هندی و دورۀ  شته بازگرداند.و دوباره به گذادبی را از مسیر خود منحرف 

نى دورۀ حکومت افشاریان و یع ؛دوم قرن دوازدهمبازگشت ادبی در نیمة ( 842ص بازگشت ادبی،

در شعر این  .صورتى هدفدار و منسجم ادامه یافتج شکل گرفت و در دورۀ قاجاریه بتدریزندیان ب

، طبیب ، عاشقچون مشتاق از شاعران این دوره؛ برخی اشعار ؛ اماچندانی وجود ندارددوره نوآورى 

زبان شعر ی شمرد. از نظر ارزش ادبى در زمرۀ بهترین اشعار ادبیات فارسرا میتوان و هاتف اصفهانى 

بازگشت عموما تحت تأثیر شعر دورۀ عراقى است؛ هرچند در قصاید تا حدودى از سبک و سیاق 

آن از  ییدوره احیاى زبان فارسى و رها راى ایناند. ادعاى شعشعر دورۀ خراسانى پیروى کرده

تسلط جزئیات زبان روزگار گذشته  به قواعد ون عرااشچون اما  ؛پیچیدگى و مغلق گویى بوده است

طور کلى خالى از زبان شعر بازگشت باند. اند چندان در این مدعا موفق نبودهنداشته کاملى

 (01-081سی، ص مجله تاریخ ادبیات فار).پیچیدگى و ابهام است

با روی کار آمدن مکتب بازگشت ادبی، محتوای شعر فارسی نیز چون سبک و شیوۀ آن دستخوش 

که شاعران این دوره به اقتفای سبک قدما پرداختند، بعضی مضامین شعری تحوالتی شد و همانطور

ک نیز با تصوف مسلبودند، احیا کردند. شاعران عارف آزمایی کردهرا هم که گذشتگان در آنها طبع

پیشه قدیم، منتها در فضایی شیعی اسالمی تجدید عهد کردند و به احیای سنتهای شاعران عارف

(؛ از جمله شاعرانی که هم 57ص پرداختند. )ر.ک. پژوهشی در سبک هندی و دورۀ بازگشت ادبی،

وان به میت آوردهشیوۀ پیشینیان رویعرفانی کالسیک بدر سبک شعری و هم گنجاندن مضامین 

اشاره کرد. درباره مشرقی و سبک  کاشانی، متخلص و معروف به مشرقی میرزا محمد حسین غفاری

که مشرقی خود از صوفیان اهل فقر  ها مطلبی ذکر نشده است. از آنجاوی حتی در تذکره شعری

 و امامتبوده، دیوان اشعاری سرشار از مضامین عرفانی، دنیاگریزی و اظهار ارادت به خاندان نبوت 

اینرو  چاپ نرسیده است؛ از)ع( دارد. دیوان اشعار مشرقی بصورت نسخه خطی است و هنوز ب

روش اسنادی با معرفی این شاعر و سبک شعری در این مقاله برای اولین بار ب نگارنده درنظر دارد

چه برجستگیهایی دارد؟ و چه شیوه که مشرقی غفاری کیست؟ اشعار وی  وی، به این سواالت

گونه وی را به عالقمندان شعر فارسی نتخاب کرده است؟ پاسخ دهد و بدینبکی را برای اشعارش اس

 بویژه دوستداران  شعرعرفانی معرفی کند.
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 مشرقی   زندگینامه

 و غالبـا    میکردنـد  زنـدگی  ایران شهرهایبنی غفار بود که در تهران و سایر  ةاین عارف شاعر از طایف

معلومـات   ی و تکمیـل  عد از تحصیل برخی از مقـدممات علمـ  وی ب. را بودندمستخدمین دولت و اماز 

اعمام او بـود،  ی به سبب انتساب به امین الدوله، والی صاحبنام کاشان که از بنیادب دانشهای عربی و

 بـه  ناصرالدین شاه بـه تبریـز رفـت و    یعهددر هنگام والیت محمدشاه قاجار راه یافت و ابتدا به دربار

ج  .)طرایق الحقـایق، دو از ندیمان آستان او ش و همواره مورد لطف و مرحمت بود رسیدب کمال تقرّ

و  ( در همین دوره بود که در اثر مصاحبت روشندالن و صاحبنظران متحول شـد 412ـ417: صص3

حسـن  محمدحـاج   ارشـاد  ابـ در شـهر شـیراز   سلطنت فقر ی ترک منصب و جاه کرد و  در آرزویو 

 که خود گوید:چنان، یافت ستدرحمت علیشاه به شرف توبه و تلقین عبدعلیشاه از خدمت 

 در کــــف لــــوای حیــــدر کــــرّار آمــــدیم
 

 بـــا رحمـــت علـــی شـــه ابـــرار آمـــدیم  
 

ــل   ــدالعلی دلیـ ــد و عبـ ــت مقصـ ــی اسـ  رحمتعلـ

 

ــدیم   ــاالر آمـ ــره سـ ــه همـ ــه بـ ــا قافلـ  بـ

مرشـد   جانب و از شدوال اهل  ةو فریفت موال ةشیفت. آوردرویذکر و فکر مدام و به مراقبه  پس آن از 

مفتخر شد. سپس راهی زادگاه مالوف شد و هرچند انواع  "علیمحتاج" لقبِو مراد خویش به کسب 

او را  ،مناعـت معنـوی و قناعـت فطـری     امـا  ؛به وی پیشنهاد شدالدوله منزلت از جانب امین مقام و

، که از "برزآباد"و هوای  روستای ییالقی  خوش آب به ن پسآطریق انقطاع و عزلت سوق داد و از ب

خانقاه و  برای خود ن روستاآمشرقی در  (40ص )مختصر جغرافیای کاشان، رفت ،قرای کاشان است

 محتـاجعلی  "نام گاه در پایان اشعارش پرداخت، شاعری بهکنج عزلت نشست و  در مهیا کرد، باغچه

 رحلت کرددر همانجا  0800 که در سال؛ تا آنمیکرد  تخلّص "مشرقی"و در اکثرمواقع را مینوشت"

 . (412ـ417: صص 3 ج ق،یق الحقای)طرا .شدبه خاک سپرده اشهدر درب باغچش وصیمت طبقو بر 

میرزا ابوالحسن خان غفاری معروف به  ،میتوان به میرزا ابوالحسن مستوفی مشرقیاز بستگان 

اشاره کرد؛ همچنین  "الملککمال"و از همه مهمتر محمدخان غفاری مشهور به " الملکصنیع"

علیشاه درباره مشرقی گفته وی غزلیاتی با معصوم است. اله خان شیبانی از پسرعموهای مشرقیفتح

میرزا خاقان مغفور، زوجه الدین الدوله بنت جاللطلعت ،که نوماب علّیه داشته "محتاجیه"عنوان 

 (417ر.ک. همان: صص ).است میرزا نظام مهندس الممالک، پسر عموی مشرقی آن را چاپ کرده

  .دیوان اشعار اوست از وی به جاماندهو تنها اثر همین اندازه است ی بهقرهای ما از مشدانسته

 دیوان مشرقیهای معرفی نسخه

 است: موجودچاپ سنگی  و یک نسخهکه یک نسخه خطی از دیوان مشرقی تنها 

شـورای ملـی بـا     مجلـس  درکتابخانـه خطـی  نها یـک نسـخه   دیوان مشرقی ت ازالف( نسخه خطی: 

ابوالقاسم نام دارد و تاریخ کتابت آن سال  کهن این نسخهکاتب  .موجود است 08031/27118شماره
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این کتاب در عهد ناصرالدین شاه قاجار، حسب الحکم مـتتمن السـلطان    .است ثبت شده ه.ق 0318

فحات نسـخه دارای  صـ  نوشته شـده اسـت.   یینسبتا زیبا به خط نستعلیق الدین غفاریآمیرزا جالل

تر اسـت،  مسـانتی  71/88در 71/05دارد کـه انـدازۀ آن   رنـ   ای رکابه است و جلدی ازتیماج قهـوه 

)فهرسـت  است.سـطری  بـر  یـازده    040عناوین و نشانیهای کتاب با شنگرف نوشته شده و دارای 

بیـت   صفحه دارد و با ایـن  823این نسخه  (30لس شورای ملی، جلد های خطی کتابخانه مجنسخه

 شود:آغاز می

ــه  ــر ن ــتن   گ ــن م ــرد ت ــم گ ــرم بریش  ای ک
 

 اول همچو ابـداالن بـدر ایـن پیـرهن     خیز و
 

 0318است کـه جهـت خـود شـاعر در شـهر صـفر       اینسخه»  در صفحه اول این نسخه آمده است:

شجره ایـن سلسـله تـا     ،دیوان امصفحه و قریب به سه هزار بیت است و در اتم 823نوشته شده در 

مشـرقی   . ...میرسد ،ره استشو یکی از عشره مب  )ص(یمبر پکه ابوذر غفاری صحابه خاص  جد اعال

 «.است یمحتاجعلی است از مریدان رحمت علیشاه شیرازکه لقب طریقتی او 

همـان   احتمـال زیـاد  کـه ب  دارد از این دیوان یک نسخه چاپ سنگی وجـود ب( نسخه چاپ سنگی: 

کـه   اسـت  یرزا نظام مهندس الممالک، پسـر عمـوی مشـرقی   زوجه م دیوان چاپ شده وی به هزینه

 چون در صفحه پایانی این نسخه آمده: است برده معصومعلیشاه از آن با عنوان غزلیات محتاجیه نام

 گــر صــدر صــدور جــان بــه هالــک بخشــید

ــاب     ــام کتـ ــاتبش در اتمـ ــه کـ ــه بـ  البتـ
  

ــید   ــک بخشـ ــدس الممالـ  از کلـــک مهنـ

ــید    ــالک بخش ــر س ــفا فقی ــه ص ــت ب  خلع

 

به  0304الحرام الکتاب، لشکرنویس محالتی، در محرمملقب به سلطان صفا رضااین نسخه را محمد

ازده سطری است. صفحه ی 801خط نستعلیق کتابت کرده است. جلد کتاب چرمی است و  دارای 

بیت بیشتر از نسخه خطی فوق الذکر  20 ،که از تعداد صفحاتش مشخص استاین نسخه همانطور

بیت و مثنوی دیگری  81در "مطابقه معراج جسمانی و روحانی"مل یک مثنوی درباره دارد که شا

که در پایان  است بیت 42در  "در تعریف مراتب تسلیم و رضا و مسئله جبر و تفویض"با موضوع 

پایان این  در است و زدهزی حاکم کاشان و پسر عموی خویش، گری الدوله،این قصیده به نام امین

 که هیچیک ،میشود و یک غزل هفت بیتی دیده یشش بیت و یدو قطعه چهار بیت همچنیننسخه 

 است.شروع شدهنسخه خطی  این نسخه نیز با همان بیت آغازیننسخه خطی وجود ندارد.از اینها در

 دیوان اشعار مشرقی غفاری

شعر سـروده  بیشتر قالبهای شعری  مشرقی تقریبا در .حدودا سه هزار بیت دارد مشرقیدیوان اشعار 

غـزل، سـه مثنـوی، دوازده قطعـه، هشـت       سی، صد و شامل صدو ده قصیده ای که دیوان ویگونهب

مشرقی در تعدادی از قصایدش بـویژه قصـایدی    بند، دو مسمط تضمینی و یک مستزاد است.ترجیع

بـه مـد    یدی که در یک یا چند بیـت پایـانی   که در منقبت خاندان نبوت و امامت)ع( سروده و قصا
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نـوع   زتر تشبیبهای وی اشاهان و بزرگان روزگارش گریزی زده است، تشبیب یا تغزل آورده که بیش

مشرقی در اکثر اوزان پرکـاربرد عروضـی    توصیف طبیعت است هرچند وی قصاید مقتضب هم دارد.

چنـدان  کلی طـور شـعر وی ب  حتـی اگـر  پردازی کـرده و  با اکثر حروف الفبا قافیهو  کردهآزماییطبع

هرچند گاه از اختیـارات  برآمده بخوبی شود؛ ولی حقیقتا از عهده وزن و قافیه ندرنظرگرفته سته برج

بعضـی از غزلیـات وی    در تکرار قافیـه را  کمابیش چون دیگر معاصرانش استفاده کرده ونیز شاعری 

 .رسـد بـه نظـر نمی   ایحیـث در شـعر وی اشـکال عمـده    از این  رفتههماما روی ؛میتوان مشاهد کرد

، قافیه میانی خود ازو غزلیات بسیاری از قصاید  دربرای افزایش موسیقی اشعارش همچنین مشرقی 

   .استفاده میکندنیز ردیف  و درونی
بـدین   کـارمیگیرد و هـای خـود ب  ای برای تبیین عقاید و اندیشهوسیلهعنوان ب بیشتر مشرقی شعر را

ی ندارد و به قصد تکلف و اظهار فضـل  چندانبیانی و بدیعی درشعر خود اصرار  کاربرد فنوندر سبب

و  لفظـی  هـای بـدیع  کاربرد فنون بیان بویژه تشبیه و برخی آرایـه  حالدرعیناما  ؛نمیگویدهم شعر 

در قصـاید  بخصـوص  تضمین آیات و روایات  ،تلمیح ،جناس،تکرار)در انواع مختلف( :همچون ؛معنوی

 از شاعران پیشین بویژه حافظ کامال هویداست. در اشعار مشرقی اثرپذیری وی بسامد باالیی دارد.

  .شودبررسی  الزم است سبک شعری وی با دقتعر مشرقی دقایق و ظرایف ش کشف برای

 مشرقی کاشانی سبک شعری

شناسـی،  یات سـبک لک .)ر.ک اگر دیدگاه خاص هنرمند به جهان و شیوۀ بیان وی را سبک او بنامیم

سـبک   کـه  زآنجـا ادارای سبکی مختص به خـود اسـت،    ی،( پس هر اثر مکتوبی در هر سطح07ص

توان سبک یک اثر را مشـخص  از طریق مقایسه با آثار دیگر می پس فقط ،است« انحراف نرم»همان 

ـ اثـر د  یـک ه در کـ  ییهـا یژگیانـواع و  انِیـ ( البتـه در م 32ص ها،کرد.)شاعر آینه شـود، فقـط   یده می

ـ  ویژگیهایی  یهـا یژگیهـا و ندخالـت دارنـد و بـه آ    کدن سـب د آوریـ ، در پددارنـد  یکه بسامد فراوان

شناسـی  )سـبک  اشـند. ب یا ادبی یرکن است زبانی، فکن مختصات ممیند. حال ایگویم« سازکسب»

به پربسـامدترین ویژگیهـای سـبکی     شدن سبک شعری غفاریص( از اینرو برای مشخ811شعر، ص

 شود.سطح زبانی، ادبی و فکری اشاره می وی در سه

 زبانی ویژگیهای. الف

 :تقسیم میشود نحوی و لغوی، آواییخود به سه سطح سطح زبانی 

 سطح آوایی-4

 وزن-

کاربرده؛ ولی بحرهـای رمـل، هـزج اخـرب،     کثر وزنهای پرکاربرد عروضی را بمشرقی در دیوان خود ا

طـورکلی میتـوان گفـت    ب خفیف مخبون و مضارع اخرب بیشترین بسامد را در دیـوان وی داراسـت؛  
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اشعار  عروضی وزنو حفظ برآمده و در موارد الزم برای تکمیل  بی از عهده وزن عروضیمشرقی بخو

  .استفاده کرده استو تخفیف واژه خود از برخی اختیارات شاعری؛ مانند تخفیف مشدد 

 تشدید مخفف:

ــو جــان جملــه  ــد جهــانیمت ــو را جوی  و جــان ت

 

 

 چراســت چــو تــو مقــیم دلــی، دل در اضــطراب 

 8 (04قی غفاری:)دیوان اشعار،مشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تخفیف واژه:  

 در پــاش اوفتــادم و در دســت و دامــنش   

 

ــار      ــا نگ ــی وف ــای ب ــتم ک ــرفتم و بگف  بگ

 (70)ص 
   

مثال خضر را خَضِر یا ستارگان را  پرداخته؛ تغییر حرکات کلماتنیز گاه برای حفظ وزن به 

 است.کردهتلفظ فتم را سوفتمو سُ استارگان

 قافیه-

ابیـاتش از عیـوب    اکثرکرده است و  استفاده اکثر حروف برای قافیه سازییوان خود از مشرقی در د

 :فاده میکندتمشرقی برای تکمیل قافیه خود در چند قصیده از الف اطالق اس است.قافیه مبرّ

ــی دُر    ــویی از پ ــواص گ ــو غ ــپید چ ــط س  ب

 

ــدا     ــناوری کنـ ــی شـ ــا همـ ــه آب دریـ  بـ

 (77)ص

 استفاده میکند:ایی سخن خود از قافیه درونی و میانی نیز موسیق جنبه گاه برای افزایش و

 شاد شـود وجـود مـا بـود شـود نبـود مـا       

 

 تو علیمـی و حکیمـی و بصـیری و خبیـر    

 

 کور شود حسـود مـا تیـر شـویم و او هـدف              

 (015)ص 

ــر     ــان و تقری ــه بی ــد ب ــاج نباش ــیم محت  ه

 (878)ص 

ای که گاه ایطای خفی دچار اشکال شده بگونه در بعضی موارد معدودمشرقی پردازی در شعر قافیه

 در اینکهوجه وی دیده میشود؛ اما نکته قابل ت طور معدود ایطای جلی و تکرار قافیه در شعرو ب

 میگوید: 52ص  83مثال در غزل ؛ تکرار میکند کل شعر ابیاتدر  موارد متعدد وی واژه قافیه را

ــد عــاقالن خبــر کجــا و غــافالن   بیخبرن

 ت اگر اثـر در نظـر جهانیـان   نیست ز ذا
 

 هرکه خبر طلب کنـد خبرتـویی خبـر تـویی     

ــویی   ــر ت ــویی اث ــر ت ــنم اث ــاه میک  هرچــه نگ
 

 

                                                           
برای رعایت اختصار به جای ذکر نشانی کامل شواهد شعری دیوان از این پس فقط به ذکر شماره صفحه بسنده  .0

 میشود.
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 تکرار شده است. در تمام ابیات نیز واژه قافیه 000تا  001ص  52همچنین کل غزل 

 ردیف-

 دیـف نیـز  از موسیقی کناری رخویش و مثنویهای در قصاید  از قافیه بویژه استفاده ضمنمشرقی در 

-را بـه کـاربرد  و کم زیبا ،ردیفهای طوالنی مواردوی در بعضی  است.کردهاستفاده با بسامد نسبتا باال

یـار   مـر تـو را،   اسـت ای پسـر،   ام،نمیدانم کی ،عنوان مثال: ای دوست خوشت باشدباست؛  کاربرده

عنـوان  بکه  رحمتعلی)رحمتعلی رحمتعلی شاه من است،  ارادت، عشق)با بسامد باال(برحافظ، استیم،

 (های مکرر مشرقی تکرار شده است.مثل قافیه واژه ردیفو  کاررفتهب مثنویچند در ردیف 

 سطح لغوی -2

 :کلماتشکل کهن  کاربرد-

( 50، انـدر بـه جـای در)   (037ص) بیزیـدن ، (037ص) غربیـل ، (38ص) بهلی(، 32و 40زیراک)ص

 ... . ( و050)و( 037(، کاربرد اربه جای اگر )   51و)

 :کهن یا کلمات رایج با معانی کهن کلمات کاربرد-

 ومت همچو بطّال است از وی دوربـاش نفس ش

 

ــو را روزی  ــل تــ ــان غافــ ــارد ناگهــ  بیوبــ

 (8ص)

خُل)سرکه(،  شدیار)شیار(، غنودن)خوابیدن(،، کردن()خالی پرداختننیوشیدن)شنیدن(،  ؛نیز

، تورن )قرقاول( ل، تن  شکر)بار شکر(،دال وکشّی)زیبایی(، غنج  خالیک)پتک(، بخدی)شیطان(،

 و ... . ، کمپیر)پیرزن(، الغ)بازی(کلب مُعَلَّم

 :عربی ها و ترکیباتواژه فراوان کاربرد -

 غمــام هیکــل دون شــریفاز  کواکــبچــون 

 

 ایـم پرده اندر روی گـه بربسـته گـه بگشـاده    

 (801)ص 

 مانند: ؛ددار بسیاربسامد  مشرقی در اشعارجمع مکسر عربی  همچنین 

ــوس)ص   ــان (883عکــ ــظُ، (42ص) الحــ ــالل، (85ص) ملَــ ــواهر، (43ص) اطــ ــوان ،جــ  الــ

 .. .  .و (832،قوافل)(45ص)

 للمتقین هدیً، (37ص) کرام الکاتبین ازقبیل: (؛اضافیـ  وصفی) ترکیبهای عربی کاربرد بهی و

 . دارد عالقه بسیار و ...(42ص)یوم النشور، (03ص) بوالوفا، (41ص) جوع الکلب، (37ص)

( 830شـلتاق)  ،(830ص) قرناق، (817ص) تتماج، (008ص) وثاق ازقبیل:های ترکی؛ واژکاربرد -

 در اشعار وی دیده میشود. .و..

جـای بیـژن   بـیجن ومنیجـه را ب  بارهـا  چنانکـه  قاعده ابدال را دربعضی کلمات رعایت میکند:-

 د.کار میبرب جای بختمب را مبَخدَو  جای وق وقبرا بق بق  ومنیژه،
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 :میکند استفادهرا با بسامد بسیار در اشعارش اسم صوت -

 یافت در خود مهر او فردوس یافت هر دلی کاو

 

 حبــــذا ای حبــــذا صــــدبار از آن حبــــذا

 (85) ص 

 با بسامد باال استفاده از زبان کوچه -

: جمله است از اینبنشاند؛  جای کالمشدرجایبخوبی اصطالحات عامیانه را توانسته مشرقی  

، طفلک بابایی، نفس )الف زدن(، بالفم(شنید(، شنفت)پس دادن)واخریدن ،(برگشتم)واگشتم 

احمقان س  ) وق وق کردن ،(از لذت شوق وحضور عاشقان نم نم زنندم کردن)ننمچاپلوس لوس، 

-، گیج و بی(ردآ  نآنقدر لوس شود تا که تو را ت )خود را لوس کردن ،(صفت از دور بق بق میکنند

 و... . لقمه فرودادن تقدیر، کاسةلیسیدن ته ابک و زرن (،)چ ، بدپوز، س  قچماقشعور

 :و عرفان های مرتبط با تصوفکاربرد واژه -

 ،ر، فقیر خاکسافقر، بوریا خانقاه، خرقه، خرقه افکندن، خرقه سوزاندن، بر پوست نشستن، تبرزین،

 . و ...رضا،  ، تجرید،ذات محو ،دکشف و شهو والیت،کهنه دلق، پیر، سجاده، سبحه، طامات، 

 کاربرد لغات جدید که در شعر شاعران پیشین رواج ندارد:-

 شــاد بنشــین بــر گــدایی خطــه پــاریس ده 

 

 چو روز آیـد حشـری اسـت بـر همـه خلـق      

 
  

 نشـینی خـاک روم و روس ده  مست شو بـر ره  

 (803)ص 

 که شب بخیر بگویید چون شـبی بـوده اسـت   

 (831)ص 

 ،، ارخالق، سرب، ماشه)یکی از اجزای اسلحه(باروت، تفن  دورزن، چخماقخیر، شب به  همچنین ؛

 و ... که مربوط به آشنایی با فرهن  و آداب ورسوم زمان شاعر است.عکس انداختن  پلوخورش،

 بدیع و زیبا: هایکاربرد ترکیب ترکیب سازی و-

و  عربی نسبتا زیاد از کلماتمشرقی چون بسیاری از دیگر شاعران هنرمند فارسی باوجود استفاده 

زیبایی که برخی از آنها با  پرداخته بدیعترکیبات جدید و آفرینش به ترکیبات کهن، در موارد بسیار 

 است:جمله این  ؛ ازنداز برجستگی خاصی برخوردار وهمراه است  و تصویرآفرینی

ر، صرافان کاستوری، زلف سیه نفس ترکیبهای ساخته شده از اسم و صفت)ترکیب وصفی(:

 کمیت عربی)استعاره از شراب سرخ(،، )استعاره از معشوق(رم رسیده ، آهویزرزن، تغنیمات نیک

 و ... . )رنجیده(نواکش ، دلِرستمانه، )ابر سیاه(مثال شَبَه ابرب اشرف) استعاره از عشق(،درخت طیم

جاروب مهر اال ، گله گاوِ غم، شیرِ می ترکیبهای ساخته شده از اسم و اسم)ترکیب اضافی(: 

ره ، بیرق فکرت، ناخدای فُلک وحدت، بان وحدت، نوعروس وهم، آتش نااهلی، بُختی نفس، سوزاهلل

، خاشاک هوا، ساطور ، عکاس وجود)در توصیف خدا(، شست مر و برج والیت، باده قرب حضوری
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ن بحر ، ماهیا، چمن لطفقلّه وحدت گلّه غم،،رو ، درخت زقوم)استعاره از نفس(عشق، شهنشه 

 و ... . )استعاره از امیرمومنان)ع( کلید گنج اسرار الهی، ، شمس وحدت حقاستعاره از عرفا()وحدت

خورشیدِ می از مطلع  کردن ه غم راندن، طلوعکافر عشق شدن، شیر در گلّ عبارتهای فعلی بدیع: 

  و ... . بازار شدن سر ، پرده از رخ برافکندن، برم، قهر ربودن از پلن خُ

  .ه تشبیهی استزیبا و بکر مشرقی بیشتر از نوع ترکیب اضافی آن هم از نوع اضافرکیبهای ت پس

 دستوری سطح -9

   کاربرد فعل: -

بـا بسـامد بـاال اسـتفاده میکنـد و       "بورینیشا لافعا"ازوی از سبک خراسانی مشرقی به سبب پیر

فعـل   بـر سـر انـواع    "می"ازمیبـرد.   کاریکی از غزلهای خود بعنوان ردیف را ب "استیم"حتی فعل

کـارمیبرد؛ همچنـین از   ( را ب078ص «)مینـدانم »( و 40)ص « مینایـد »مثال افعال  ؛استفاده میکند

و اجزای فعـل فاصـله   « همی»گاهی نیز بین  برای ساخت ماضی استمراری استفاده میکند، "همی"

طلـب دارم  شـکّر  می هو ( 70)ص برشد همی ؛ ازقبیـل:  میکندمقدم  «همی»بر  را یا فعل میندازد

فعال نفی، امر و مضـار   ا بر سرو  کار میبردرا با بسامد باال ب افعال پیشوندیمشرقی (.004)ص 

                  (.001ص( و میبخواهی)088(، بفروزان)ص 032عنوان مثال: بندارید)ص آورد؛ بمی "ب"

 کاربرد قواعد دستوری کهن:-

گـاه نیـز چـون     ،اسـتفاده میکنـد   اضافه حرف دوم از متمساختن  برایدر موارد بسیاری مشرقی 

 بسـیاری  درمـواردی (01)ص(جای باهوشای مرد هوش ب )کارمیبردب صفت جایرا ب اسم پیشینیان

 :کارمیبردباست،  آمده "را"کید، قبل از کلماتی که بعد از آنها به عنوان ادات تأرا  «مر» هم

 ندارد کـه آمـد راه دیـن مرطمـع را    خواجه پ

  
 

 دکبـاب چـرب یـا لحـم سـمین بایـد نهـا       ا ی

 (34ص)

 کار میگیرد:بضمایر متصل  را در کاربرد جهش ضمیرقاعده  گاه نیز مشرقی

 درد دل مـــــن تـــــو خـــــوب میـــــدانی

 
ــا  ــیشامـــ ــدانم  نکنـــ ــاره میـــ  چـــ

 (72)ص 

 :کاربرد برخی ساختهای دستوری با بسامد بسیار-

، (88ص) مـوالیی  :تفاده میکنـد مصدری بسـیار اسـ  یای با ساخته شده  اسم مصدرهایمشرقی از 

در ترکیبات عطفـی   همچنین کاربرد و ... . (2ص) تویی و منی، (81ص) بیخودی، (84ص) پردلی

و فسـون و   شـر  (،4(، بـی سـر و پـایی)ص   4رسـم)ص  و راه؛ نظیـر:  شعر وی بوفـور یافـت میشـود   

ب مـرخم  صفت فاعلی مرک کاربردنیز ؛ ( و... 5)ص(، فاش و عیان07(، نقش و نگار)ص1سحر)ص
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 خـوان تسـبیح  خـوان و انجیـل ، (050ص) بینخویشتن ازقبیل: د؛ات دیده میشودر شعر مشرقی بکرّ

نیز در شعر صفت مفعولی مرکب  کاربرد(؛ همچنانکه 42ص) پوشروی ،(37ص) خورغم، (88ص)

 و... . (01ص) سوخته پر و بال، (83ص) آوردهکف مانند:؛ وی بسامد بسیار دارد

 یادب یهایژگیو. 2

بـرای انتقـال   و را انتخـاب کـرده    های متنوع شعری بویژه قصیده و غزلغفاری برای اشعار خود قالب

نیـز بـه رخ    برای اینکه قدرت ادبی خود را اما ود، زبان ساده و روان را برگزیده؛مفاهیم و مضامینِ خ

  ل نمانده است.کاربرد فنون بیان و بدیع لفظی و معنوی نیز غافتصویرآفرینی، خواننده بکشد، از 

 تصویرسازی -الف  

تصویر به مجموعه تصرفات بیانی و مجازی از قبیل تشبیه، استعاره، اسناد مجازی، کنایه و ... اطالق 

که شاعر یا نویسنده به قدری بر کلمات، فضا و معنا و  معنااین ب (01ص میشود. )موسیقی شعر،

 .دیدگان و ذهن خواننده تصویر کند در برابر راتابلویی زیبا ا هم مسلط باشد ارتباط این سه ب

 اوست:قصایدِ دارای تشبیب  و غزلهای بویژه در  مشرقیشعر  بارز تصویرسازی یکی از ویژگیهای

 )با بسامد بسیار(حیواناتپرندگان و با  آفرینیتصاویر -

 گلــه گــاو غــم ار جــای در آن بیشــه گرفــت

 

 گر زحیدر فکر و ذکرم هست قـوت الیمـوت  

 

 ی جمله به یک غرّش از این بیشه برانـد شیر م 
 (011) ص 

ــیر درآرامگـــاه گلّـــه غـــم میـــزنم      شـ

 (884)ص

فاش، خـروس،  پیل، خ، باز، ، بز، بط، زغن، سوسمار، س سمندر، شتر :سازی باهمچنین است تصویر

  و... . ، مگسو طاووس کرکس، گر ، ماهی،کبک، کرم ابریشم، لروباه، زنبور، پروانه، کبوتر، غزا

 لها و درختان:صاویر ساخته شده با گت-

ــت  ــویی هســ ــرفکنده گــ ــنبل ســ  ســ

 

 افتاد عکـس شـکل گـل زرد بـس بـر آب     

 

 بـــــرآب جـــــو چـــــو عاشـــــق بیمـــــار  

 ( 82)ص

ــار  ــته جویبــ ــان گشــ ــد راه کاهکشــ  ماننــ

 (84)ص 

بنفشه، بید، سوسن، سرو،  با گلها و درختانی؛ نظیر: یزیبا و بدیع بسیار خود تصاویر ردر شعمشرقی 

نجد، نخل، نارون، نرگس، نسترن، الله، گل سرخ، شقایق، شمشاد، صنوبر، عرعر، چنار، خیزران، س

 است.برزآباد منطقه  یعت ییالقیبط حاصل زندگی درکه  استساختهنیلوفر، یاسمن و... 

 )با بسامد بسیار(تصاویر مربوط به باده و باده نوشی و لوازم آن-



 

 

 

 

 

 

 049/ر مشرقی غفاری  شناسی دیوان اشعاسبک

 خورشید می ز مطلع خم چون دهم طلوع

 

 ی شـــــکار مـــــرغ قـــــد   از بـــــرا

 

ــالمی همــــه از ذلّ میآ  ــنمســــوده عــ  کــ

 (884)ص

 چنگـــــل افشـــــان و تیزپـــــر قوشـــــیم

 (813)ص
 

 )با بسامد بسیار(تصاویر ساخته شده با اصطالحات عرفانی-

ــر اال اهلل    ــاروب مهــ ــه جــ ــس بــ  پــ

    

 از ســـعی آبیـــاری ســـاقی هـــزار گـــل

 

ــوار   ــقان همـــ ــو عاشـــ ــه دل چـــ  خانـــ

 (80)ص

ــر    ــود ب ــهودم ش ــف و ش ــتان کش  وناز بوس

 (83)ص 

 )با بسامد بسیار(تصاویر مربوط به عشق-

 ماه فلـک شـق شـود از دم سـاطور عشـق     

 

ــه دم صــور عشــقدچونکــه ســرافیل زد    م ب

 (022)ص

 :عناصر طبیعت اشیا و تصویر سازی با-

 ابــرو بنمــود فــاش چــون مــه شــوال     

   

ـ    ابر سیه چو قوس قز  شد به شبه و رن

 

ــد     ــوم درآمـ ــهر و بـ ــه شـ ــا بـ ــه و غوغـ  نالـ

 (35ص )

 زاراز بــس دمیــد ســبزه بــر اطــراف اللــه     

 (84)ص 

 های ادبیب( آرایه

 :هیتشب -

کاررفتـه در دیـوان   هـای ب تشـبیه . مشرقی اسـت  دیوان پرکاربردترین ارکان بیانی در یکی از ،تشبیه

  .حسی است بیشتر طرفین تشبیه به اعتبار مشرقی

 تشبیه مرکب:

ــت    ــتاده اسـ ــای اسـ ــارون برپـ ــویی نـ  گـ

 

 پشــت شــبان شــد ی اســت بــرپشــته خــار

 (31صهمان، )

 تشبیه تمثیل:

 حرص اندر سینه بـا مهـر خـدا هرگـز نبـود     

 

 با عسل خربوزه در یک معده نتـوان داشـتن  

(30)ص
 

 تشبیه ملفوف:
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 مجنون صفت که لیلی خود را کشـد بـه بـر   

 

ــه  ــنبل بنفش ــت  س ــه برگرف ــری را ب  ای طب

 (45)ص

 :اضافی )اضافه تشبیهی( شبیه بلیغت

 است و چشم عقل کـور  دور وی دوستراه ک

 

 در بـر داشـتن   عصـای عشـق  چاره نبود جـز  

 (4)ص

 ل:ه مفصّیتشب

ــزال     ــف غ ــود کت ــرد نم ــان زم ــبزه ک  ز س

 

ــ    ــاقوت گشــت ســینه رن ــدن ی ــه مع  ز الل

 ((73)ص)

 ه تفضیل:یتشب

 روی تــو هــر شــاخ گــل کــه در چمــن اســت   غــالم

 

ــو هــر جــا کــه ســرو آزاد اســت  اســیر ــد ت  ق

 (080)ص 

 حه:مصرّ استعاره

ــف  ــال یوســفیباشــد حی ــاده در چــاه ب  افت

 

 الحــزن  باشــد چــون تــو یعقــوبی در ایــن بیــتظلــم 

 (0)ص

ــاغ  ــان بــ ــرای پــــرورش بچمگــ  دایــــه بــ

 

ــبن     ــود ل ــتان خ ــر پس ــر از س ــزد ز مه  ری

 (78)ص

 اره مکنیه:عاست

 غیراضافی:استعاره مکنیه -

ــدا      ــری کن ــاره زرگ ــر ب ــاغ دگ ــه ب ــبا ب  ص

 

ــادر زری    ــر رز چـ ــرق دختـ ــه فـ ــدابـ  کنـ

 (77)ص

 اضافی: استعاره مکنیه-

 گــوش خــردخطــاب ارجعــی فرمــود بــر پــ  

 

ــن  زان  ــیدای م ــاطر ش ــد خ ــک گوی ــی لبی  هم

 (08)ص

 کنایه:

 یعنـی  ؛نوع ایماسـت  از وی بیشتر هایکنایه. است بسامد باالیی برخوردار مشرقی از دیوان کنایه در

  ؛است دوم آشکار اول و ربط میان معنی اندک و ،عنهمکنّی به ووسایط میان مکنّی

، طبل زیر گلیم 0440، طشت از بام افتادن)ص (032ص (84پشت دست به دندان فشردن)ص 

 ( و ... .011)ص (، خر در خالب افتادن 010نبه از گوش درآوردن)صپ(، 832زدن) ص 

 )با بسامد بسیار(جناس انوا 



 

 

 

 

 

 

 021/ر مشرقی غفاری  شناسی دیوان اشعاسبک

 جناس تام:-

ــ ــا گلّ ــوی ه صــفتم ــی آه ــویب ــوییم آه  ه

 

 رفتـه بـه صـحرای دل اسـتیم    اکنون به چرا 

 (011)ص 

 جناس مرکب:-

ــدوی در  ــه میـــــ ــارزارپابرهنـــــ  خـــــ
 ج

ــم   ــت ز زخـــ ــود پایـــ ــارمیشـــ  ،زار خـــ

 (00)ص

 ف(:جناس خط )مصح -

 تـو  فضـل خـزان آمـد و    فصـل مـرا   باغ مـرا 

 

ــباها   ــاد صـــ ــاران ز دم بـــ ــرد بهـــ  کـــ

 (012)ص

 جناس مضار : -

ــان را   گفــت ــرخ  ،شــهکیجه  مهکــی را   فلــک  و  چ

 

ــاه   ام مهــر درخشــنده شــدمام مــاه نــینــیش

 (27)ص 

  جناس ناقص )محرّف( )اختالف مصوت کوتاه(: -

ــتیم ــتیم بجَس ــه  بجُس ــس آنگ ــی راه و پ  یک

 

 ز زنـــدان و دویـــدیم بجَســـتیم بجُســـتیم 

 (23)ص 

 مختلف االول: جناس-

 آمـد  نورآمد، یکی میگفت  هوریکی میگفت 

 

 بـار آمـد   و کـار  و شور آمد، زمـان  شارزمان 

 (22ص)

 مختلف الوسط:جناس -

 یکی میگفت هور آمد، یکی میگفت نور آمـد 

 

 آمد، زمـان کـار و بـار آمـد     شور و شارزمان 

 (22)ص

 )افزایش در ابتدا( جناس مطرف-

 حضــرت جانــانیم  حــرمســرّ  محــرممــا 

 

ــا  ــتیم   م ــاه دل اس ــورت ش ــم مش ــدم و ه  هم

 (070)ص

   ضادت

 هــادی از چــه رودینــداری اگــر بــر خــود ننــام 

 

 داشـــــــــتن گاه کافر مسلمانخویشتن را گه 

 (7)ص

 هامیا
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ــا    ــار دل مـ ــه طلبکـ ــد بـ ــی آمـ  رحمتعلـ

 

 بـــدادیم چـــو بـــودیم بـــه ناچـــارمحتـــاج 

 (018)ص

 صنعت عک 

ـد و     جان  ـان ش ـد و دل ج ـه دل ش ـر دو  هم ـان ه  جان

 

ـم    ـان آزادیـــ ـه جـــ ـات بـــ ـودات و عیوبـــ  از قیـــ

 (018)ص

  رتکرا

هـای  تکـرار در شـعر وی بـه شـیوه     ر چشـمگیر اسـت.  در شعر مشرقی بسیا تکرار آرایه الیابسامد ب

یـا تمـام    ردیف در یک بیتتکرار واژه های قافیه و اعم از تکرار کلمات، ترکیبها، تکرار واژه گوناگون

) ر.ک. مبحث ویژگیهـای آوایـی بخـش    811، 001 ،21 صفحات مثل غزلهای بعضی اشعارش؛ ابیات

یعنی التـزام یـک واژه در تمـام ابیـات      ؛یا لزوم ماالیلزمشیوه صنعت اعنات بتکرار یا ردیف و قافیه ( 

 به این ترتیب: 18 تمام مثنویو   30در کل مثنوی شماره  ؛ مثال التزام واژه رحمتعلی درشعریک 

 بر مـا شـفیق   رحمتعلی پیر طریق رحمتعلی

 معنــی ســوفتم رحمتعلــی رحمتعلــی تــا دُرم

 رحمتعلی می گـوفتم رحمتعلـی رحمتعلـی   

 سوختم رحمتعلـی رحمتعلـی ....  تاخویتن را 

 همچنین مشرقی در بعضی ابیات دیوانش با تکرار یک واژه خاص ابیاتی ساخته؛ از این قبیل است:

ــنیهم ــنیهم دیـ ــنیهم دیـ ــنیهم دیـ  دیـ

ــنیچن ــنیچن دیـ ــنیچن دیـ ــنیچن دیـ  دیـ
 

 

ــهمان  ــهمان دیــ ــهمان دیــ ــهمان دیــ  دیــ

 (21...)دیـــچنان دیـــچنان دیـــچنان دیـــچنان
 

 

 االعداد هاقیس

 اطز و شب بر سر هر تربت مستی بـه نشـ  رو

 

 با می و نقـل و نـی و چنـ  و ربـابیم همـه     

 (00)ص

 تنسیق الصفات 

 بـری بـری مـوزه  کاسه بری کوزه بـری جامـه  

 

 بـری بـری کیسـه  بـری طـاس  شتبری طجام

 (01)ص

 آراییواج

ــم    ــد درهـ ــاخ بیـ ــاد و شـ ــاخة شمشـ  شـ

 

 

ــد    ــنان شـ ــر سـ ــیر و آن دیگـ ــی شمشـ  آن یکـ

(31) 

 الی العجزرد الصدر  

 چـو اول بـه دوش اهـل خرابـات     بـدیم  سبو

 

 شـد  سبوکنون به دوش زمستی ببایدت چو 

(812ص)

 رد العجز الی الصدر



 

 

 

 

 

 

 022/ر مشرقی غفاری  شناسی دیوان اشعاسبک

 ای عشق خوشم ای تو شده گوش کشـم  گفتم

 از دم او گشـت چـه سـان    تازه هوای دل من

 

 تـازه هـوای دل مـن   آ کز تو شـود   پیشتر

 بی حد و اندازه شـود نـور و ضـیای دل مـن    

  ا()همانج

 تلمیح:

 های گذشـتگان و قصـص انبیـا و   تلمـیح بـه داسـتان    افزون بربسامد باالی اشاره بـه آیـات و روایـات،   

 مـور و  های قرانیتلمیح به داستان است:جمله ازآن ؛فراوان استدر شعر مشرقی  نیز یقران داستانهای

، نـو ،  وت و مـاروت صف بن برخیا، ایوب، ابراهیم، یوسـف ،یعقـوب و زلیخـا، هـار    آ، بلقیس، سلیمان

 ؛یسـتان شخصـیتهای  دا اشـاره بـه   ،مقداد، ابوذر، سلمان، جعفر طیار و...خضر، مریم،  موسی، عیسی،

بهرام گور، فریـدون، پشـن، اسـفندیار، بهمـن، وامـق و      رستم،  ،چاه افراسیابو ، بیژن چون سیاوش

... و الطـون، جـالینوس و  سـامد بسـیار(، اف  عذرا، لیلی و مجنون، شیرین و فرهاد، محمـود و ایاز)بـا ب  

ایـن   .و..رحمتعلیشـاه  جنیـد،  موالنا، حسین بن منصورحالج، شبلی، ، عرفایی؛ مانند بایزیدتلمیح به 

 تنوع موضوعات اشعار او نیز هست؛ و گستره اطالعات شاعر نشاندهندهتلمیحات 

 لبه دارد.غدر دیوان مشرقی دیگر شخصیتهای مذهبی  وتلمیح به خاندان نبوت و امامت  البته

 تضمین 

اسـت و حتـی   کـرده تضمین  حافظ را مشهورابیات  برخی از، غفاری عالوه بر تضمین آیات و روایات

 «بیار باده که بنیاد عمر بر باد است  که قصر عمل سخت سست بنیاد است بیا» غزلِ

 طور کامل تضمین کرده است.)ر.ک. اثرپذیری مشرقی از حافظ(بصورت یک مسمط تضمینی را ب

 اقتباس

ــر آتشــی  ــااهلل»از دل ه ــی ان ــد« انّ  شــد بلن

 

 شـد از آوازه و هیهـای عشـق    کان بیابان پـر 

 (020)ص 
 عام ضیف محض به «اُعرف اَن اَحبَبتُ» یشتک

 

 زمـن ی و ابنـا  خلـق  بر زند یرنگیب خواست 

 (050)ص 

 ارسال المثل -

ـا را  ـه   مــ  اســـت  گـــذار عاقبـــت  تـــو بــ

 

ــاغ  ــه دبـ ــد بـ ــه میرسـ ــت کـ ــون پوسـ  چـ

 (834)ص

 های فکریویژگی. 9

 مشخص میشود. در تاریخ ادبیات وی جایگاهو هان زاویة دید شاعر نسبت به جدر این سطح 

 شاره به غفلت آدمیا-



 

 

 

 

 

 

 94پائیز -09شماره پی در پی  -شناسی نظم و نثر فارسیسبک/024

 

 ؛سـت توجه وی به غفلت آدمی اغفاری مشرقی زمینة فکری بینی و از نکات قابل توجه دربارۀ جهان

 این ابیات آغاز میکند:را با  شدیوانچنانکه 

 ای کـرم بریشـم گـرد تـن عمـدا مـتن      گرنه

ــ ــال  حی ــاه ب ــاده در چ ــفی افت ــد یوس  ف باش

 

ــدالن بــدر ایــن پیــرهن   خیــز و اول همچــو اب

 ظلم باشد چون تو یعقوبی در این بیت الحـزن 

  (0)ص

 :مشرقیدیوان  عشق درـ 

 ست:وا تنها نجاتبخشو  رسیدن به خداوند متعال هدایتگر انسان برایتنها  ،عشق مشرقیدر نگاه 

 ق است از کوه و بیابانت چه بـاک رهبرت عش

 

 سـوی او گـامی بـزن    ،بند بگسل آخـر از پـا  

 )همانجا(

 ق به هر قرنی برست او از قرانشهرکه شد عا

 

 خسرو صاحبقران با او قـرین اسـت ای پسـر   

 (878)ص

 داند:مینثاری در راه او و جانبر محبوب در برا تسلیم و عشق را رضاپیمودن طریق شرط  اول وی

 شرط عشـق آن باشـد کـه در اول قـدم    بلکه 

 

 سر به میدان رضا چون گوی و چوگان داشـتن 

(30) 

 ن را کی سزد در عاشقی جـان داشـتن  عاشقا

 

ــتن    ــان داش ــار راه جان ــان را نث ــد آن ج  بای

 (30)ص 

 ارزشی دنیا:بیدنیاگریزی و  ـ

 :  مینامد دار اندوهو  تمرومهر بید دنیا را یو ؛ندارد یجایگاه مشرقی ارزش ودیدگاه  در ایدن

 مــروت و زیــن کــون پرفســادزیــن دهــر بــی

 

 مـدار زین آسـمان سـفله و زیـن چـرخ کـج     

 (47)ص

 اند:دمیو پیروزی بر آن با این دنیای دنی  وی عشق به خداوند را تنها راه مبارزه

ــافالن  ــرد از غــ ــی دل میبــ ــای دنــ  دنیــ

 

 ای در گوش عیمارش کنماز عشق سازم حلقه

 (057)ص

  :مینان کامل به عدل الهیـ اط

ــتنداری  ــه داری ز خویشـــــــ  هرچـــــــ

 کــه خــدا عـــادل اســت و جــابر نیســـت    

 

 حـــد و چـــونلـــب فروبنـــد و بـــاش بـــی

ــت    ــاهر نیس ــه ظ ــیش جمل ــاین پ ــف ک  حی

  (012)ص

 :اعتقاد به قضا و قدر و نقش انسان در تعیین آن -
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ــو  قضــا کســی رهر ــه در ل  ا سرنوشــتی رفت

 

 سنمزد راضی قسمت قاضی است بر وجه ح

 (04)ص

 :هوای نف  مبارزه باـ 

 اوست:ازدیگر اعتقادات آفت عشق الهی عنوان باره به مهار کردن نفس امم غفاری بسیارسفارش  

 مــردی کــوب و درهــم روب خاشــاک هــوا پــای

 نفس شومت هم چو بطال است از وی دور بـاش 

 

 دست رادی زآستین بیرون کن و بتها شـکن 

ــار  د بــه فــنناگهــان غافــل تــو را روزی بیوب

  (8)ص

 :قناعت التزامـ 

 : یداندم رسیدن به استغنا راههای مبارزه با نفس و یکی از بهترینرا  قناعتمشرقی 

 اهی قناعت کـن در آور ظـلّ فقـر   خو گر غنا

 

 تا برآری دست فضل از جیب اسـتغنای مـن  

 (08)ص

 :و خاندان پاک او )ص(حضرت رسول ارادت به اظهار ـ 

 است: جمله  نآ؛ ازهکردبیان  )ع(خاندان نبوت و امامت ارادت خود را به  یددر قصاید متعد مشرقی

 مـــن همـــی از حـــبم آل مصـــطفی دم میـــزنم 

 

 

ــزنم    ــن دم مســـلّم میـ ــرتش مـ ــی و عتـ ــر علـ  بـ

 گــر ز حیــدر فکــر و ذکــرم هســت قــوت الیمــوت   

 

 ة غـــــم میـــــزنمشـــــیر در آرامگـــــاه گلّـــــ 

ــور    ســرّ حیــدر گشــت قلــب مصــطفی را جــای ن

 

ــدر   ــش حی ــزنم     نق ــم می ــرش اعظ ــریر ع ــر س  ب

 (884)ص

امـام  و تعزیـت   مشرقی تعداد قابل تـوجهی از قصـاید و مثنویهـایش را بـه منقبـت امیرمومنـان)ع(       

 .است متوسل شده به آنها )ع(تمام معصومین با ذکر نام از آنها در بعضیو اختصاص داده  (حسین)ع

 :ـ انتظار فرج

 :در شعر مشرقی بسامد بسیار دارد وهور اعصر)عج( و انتظار ظاظهار ارادت به ولی 

ــتم:  ــگف ــدک ــدیدام مه ــ ی؟ مه  ن حــقیام

 

ــا   ــگفت ــک ــارکن مقصــد و مقصــود یه ع  ردگ

 امــام مــا  ی؟ مهــدیدام مهــدکــگفــتم:  

 

 ن همــه خلــق روزگــار  یه بهتــر کــگفتــا  

 (41)ص

 :سفهوهش فالکن و یزیستـ فلسفه 

 را ینیمت دکح ،ان آنیب بامیکوشد  یه غفارکاست  وضوعاتیم از مذمت فیلسوفان و یزیستفلسفه

 است. پیشینیان د پیروی این شاعر از فکر و اندیشه این موضوع متیمکند که  جدا یمت فلسفکح از

 هان و هان ای مشرقی تا چند همچون فلسفی

 

 ارکـان داشـتن   خالق خود امهـات و چـرخ و  

 (40)ص
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 تصوف و ستایش بزرگان این طریق: توجه بسیار به عرفان و-

 از قبیل: و از آنها نام برده؛را ستوده عرفانی بارها بزرگان تصوف  مضامینغیر از تبیین شرقی م

ــر  ــوعلی  ب ــوعلی و ب ــد و ب ــر جنی ــری و ب  س

 باد  بـر نسـاج و احمـد، بوسـعید و بوسـعید     

 عبداهلل و محمود وشمس الـدین حـق   ،یافعی
 

 بر دو بوالقاسم به صد اعـزار و حرمـت السـالم   

ــداهلل و ا  ــالح و عبـ ــالم صـ ــت السـ  هلل و نعمـ

         هم به معصـوم و علـی رضـا بـه منـت السـالم      
 

 لیشاه را ستوده است.رحمتعمرشد عرفانی خود  ،شرقی بیش از دیگر بزرگان متصوفهم

  :ثیاحاد م ویرکقرآن  بویژه ینید آبشخور از یمندـ بهره

 ؛ ازجمله:است بردهبهره دز اشعار خود و روایات معصومین)ع( م یرکقرآن  نصم از ییبایبز مشرقی

 منّ و سلوی منقطع گـردد یقـین از آسـمان   

 

 یاز و سیر یکسان داشتنچون تو خواهی با پ

 (30)ص

خْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِـتُ اََرُُْ  ی کا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْ ُ لَنَا رَبَّیإِذْ قُلْتُمْ  وَ»:ةیبه آه ک

 (10)بقره/اشاره دارد «...بَصَلِهَا عَدَسِهَا وَ فُومِهَا وَ قِثَّائِهَا وَ مِمَّا تُنْبِتُ اََرُُْ مِنْ بَقْلِهَا وَخْرِجْ لَنَا ی

 (843ص)مینک چه از م خدایه خواهکم ییپس چه جو /حالت ماست  همراه به هر و ناظر چون خدا 

  (007)بقره:  «...ا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِنَمَیلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَ وَ»اتیه به آک

 ل گنجانده شده است:یت ذیب در (801ص یث مثنویاحاد) «البکطالبها  و هفیج ایالدن»ث یحد ای

 ان فرمــود مــولی دنیــی و مــا طالبــانجیفتــ

 

 ایـم چون کالب گرسنه بـر گـرد الش مـرده   

 و ... . (075)ص

 تضمین و اقتباس. تلمیح، تمهای ادبی قسنیز ر.ک.بخش آرایه ؛

 :داری یعنی اطاعت از خدادینـ 

 د درسـت دین نباشد آنکه داری با خیال خـو 

 

 دین چه باشد چشم بـر فرمـان دِان داشـتن   

 (41)ص

 :ی زاهدانکارریاشکایت از ـ 

 :به آن پرداخته بارها در شعر خودغفاری که  است یمضامین جمله از زاهدان ریایی ریتزو و ایرشکوه از 

ــی   ــر ب ــام مالمتگ ــظ خ ــرد واع ــوش و خ  ه

 

 .... ث درون بـر تـن خـود جامـه درد    هر دم از خبـ  

 مســجدی را کــه در او هــیم خــدایی نبــود     

 

 منبــری را کـــه در او هــیم نـــوایی نبـــود   

ــود     ــفایی نب ــیم ص ــه در او ه ــاعتی را ک  ط

 

ــاده  ــود   ب ــایی نب ــیم ری ــه در او ه ــی ک  نوش

  (073)صبهتر از زهدفروشی که در او رو و ریاست  
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 مدح بزرگان و سالطین -

عضـی از  ب سـتایش  و مشرقی در کنار اشعار بسیاری که در منقبت و مرثیه بزرگان دین دارد به مد 

و درباری بودن بعضی دربار  اقامت وی در دوران آغازین زندگیش درشاید ابنای دنیا نیز پرداخته که 

مخاطب  رقی میتوان به ناصرالدین شاه، کهاز ممدوحان مشبوده است.  علت این موضوعاز بستگانش 

فـرخ  ، یادمیکند سهیل تهران که از او با نامکالنتر میزرا عبدالرحیم خان، ،اصلی این نوع اشعار اوست

 اشاره کرد.امین الدوله، پسرعموی وی و حاکم کاشان، خان 

 یر شاعران پیشین بر مشرقی کاشانیـ تأث

، مشرقی نیز چـون دیگـر معاصـران خـود بـه اقتفـای       های سبکی شاعر مشخص شدژگیبا بررسی وی

گاهی و در محور عمودی و افقی استقبال کرده هم ؛ گاه شعر این شاعران را داختهشاعران پیشین پر

بـیش از   میتوان گفت مشـرقی  رفتهعران را پیروی کرده، ولی رویهمفقط مضامین شعری این شاهم 

   است شعر خود را به وی نزدیک کند. ایل داشتهیا حداقل تم ر پذیرفتهاث از حافظدیگر شعرا 

 )با بسامد بسیار(اثرپذیری مشرقی از حافظ .الف

 مطلع: مسممطی کامل دارد باو  تأثیر حافظ استمشرقی بیش از دیگر شاعران تحت

 ل که دگر باره گه بـر  و نواسـت  د مژده ای

 

 رنج سی روز تو آخـر شـد و هنگـام دواسـت    

 (073)ص

 :سروده است حافظاین غزل  در استقبالکه 

ــژ ــد    ده ایم ــبا بازآم ــاد ص ــر ب ــه دگ  دل ک

 

هدهد خوش خبر از طـرف صـبا بازآمـد)ص    

 و... (004

   اثرگذاری موالنا بر مشرقیب. 

است:پیروی  از موالناپرداخته ذیل به با مطلع خود قصیدهدر  مشرقی 

 ها مستور نیسـت یک زمان از دیده روی جانان

 

 طاقت آن نور نیست لیک چشم حسم کس را

 (57)ص
 ره بدم در صدفت گوهر رخشـنده شـدم  قطو غزل: 

 

 (24)صاز بن دریای عدم سوی تو آینده شدم

 است:سروده« ه شدم گریه بدم خنده شدممرده بدم زند» با مطلعموالنا  غزلاستقبال  را در 

 تأثیر سعدی بر مشرقی ج.

ده؛ از این جمله است:را پیروی کرمشرقی در دیوانش بارها مضامین سعدی 

 گـر زهـر دهـی بـه جـان خریـدارم       مشرقی:

 

ــانم    ــالم و دربـــ ــی غـــ ــر کنـــ  ور قهـــ

 (70)ص 
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 زهـــر از قبـــل تـــو نوشداروســـتســـعدی: 

 

 فحـــش از دهـــن تـــو طیبـــات اســـت    

 (018)ص 

 اثرپذیری مشرقی از سنایی  د.

 ورد:امی از شعر سنایی شاهد را برای خواننده موکدا تاکید کندمیخواهد موضوعی  مشرقی هرگاه

ــوی    ــیم غزن ــد حک ــه فرمای ــر چ ــوش دار آخ  گ
 

 از دل و جان این سخن بایـدت بـاور داشـتن   
 

 نایـد بیــا تـا بشــنوی  مـن گــر بـاورت    گفـتِ 
 

 

 تا چه فرماید حکیم غزنوی آن خوش سـخن 

 (8ص )

  (80دند)صش بفکندند و صحراییباز رندان خرقه/کردند و شیدایی شدندباز یاران ترک غم: قصیدهیا 

 ه است:سرود (7)دیوان سنایی، قصیده  رکامل به استقبال قصیده معروف سناییطوب

   گیریجهینت

ی نام و از شاعران سده سیزدهم هجری است.مشهور به مشرقی غفاری محمدحسین غفاری کاشانی 

 از شاعران عارف ،یبازگشت ادب ۀشاعران دوردیگر  مانند عنوان نام شعری خود برگزیده ومشرقی را ب

شعر وی از نظر  .است لکی است که در شاعری سبک پیشینیان خویش را پیروی کردهمس

گرایی در سطح لغوی، دستوری و است و کهن نزدیک های زبانی، بیشتر به سبک خراسانیویژگی

ی از نظر مشرقبسیاری دارد.  در اشعار او بسامد های تشبیهیسازی بویژه از نوع اضافهو ترکیب آوایی

به تقلید از سبک عراقی پرداخته است. هرچند وی نیز مانند  ادبی ر سطحویژه دری و بهای فکویژگی

تالش کرده شعر خود را به  اما ؛رسدپای شاعران بزر  دوران پیشین نمیدیگر معاصرانش به 

ه کشاعران بزر  و برجستة این سبک نزدیک کند و تا حدی نیز در این کار موفق شده است؛ چنان

از  مشرقی همچنین ؛بویژه حافظ است قدما یبات و لغات شعرکین، تریاز مضام وان وی سرشارید

ز ین یه غفارکنینیز نظر داشته است. با وجود ا و سنایی به اشعار موالنا و سعدی نظر مضامین شعری

 لفکتیبوان و رساده،  توانسته با زبان اما د از قدما پرداخته؛یش به تقلیر همعصران خویمانند سا

الم کن یش به دنبال تزئیر معاصران خویبرخالف سا. هرچند او سرایی کندسخن یباییبز خود

 و ، تصویر آفرینیحتی در برخی موارد آفرینش ترکیبات زیبا از کاربرد و ویشعر ست؛ اما ین

 از یکی، وان اوید ه دریتشب ست.یبهره نیب جناسو انواع تکرار باالخص  یعیبد یهاهیآراکارگیری ب

 لطافت طبع و ۀندینما، او وانید در بایز ف ویهات ساده، لطیتشب است، یانیان بکن اریترپربسامد

 از را شآنچه شعر اماهرچند استعاره و کنایه نیز در شعر او بوفور یافت میشود؛  ،اوست ظرافت شعر

 زتابشبا یبرا یزیدستاو شعر را او .ستوا یرات عرفانکتف انعکاس یبرا تالش او، هکرد ممتاز دیگران

 و ایرضا، حقارت دن م ویتسل م با، عشق توأاو شعر ه درکچنان ؛داده است ارش قرارکاف یعد عرفانبُ

ت حضرت حق و قضا و قدر، به مشیم عقیدهاعتقاد به اراده و اختیار بشری در عین دهر،  یتمرومیب

بوضو   ت)ع(یژه مد  اهل بیوب و یزیاستی، ریپناهنید و یزیاگرینفس، قناعت، دن یت هوامذمم
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؛ برده استبسیار  بهرۀ یهنر ۀویبه شث یاحاد ات قرآن ویآ از ین غفاریهمچن ؛ان شده استیب

ن یهم اوست و یعرفان پخته ارکاف و دیعقا نشر یبرا یافرهنگنامه او شعر گفتچنانکه میتوان 
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